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NYHEDER

Udviklingshæmmede fortæller om sundhed og trivsel i ny bog
Bogen ’Indflydelse på egen sundhed’ er blevet til i et samarbejde med udviklingshæm-
mede borgere, sundhedsprofessionelle og socialfagligt personale. Sideløbende er der 
produceret 11 videoer, hvor voksne udviklingshæmmede fortæller om, hvad der er vigtigt 
for deres sundhed. Læs mere

CFK skal levere konsulentydelser til Socialministeriet
CFK er en ud af seks udvalgte leverandører, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 
og Sociale Forhold har indgået en rammeaftale med om levering af konsulentydelser til blandt 
andet Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Rammeaftalen løber foreløbigt over 2 år. Læs mere

Nyt redskab til dokumentation, effekt og læring er taget i brug
Redskabet DEL har til formål at give en oversigt over effekten af den indsats, en borger får inden 
for det socialpsykiatriske område. DEL er netop taget i brug på en række regionale tilbud og 
videreudvikles til specialområderne: udviklingshæmning, senhjerneskade og autisme. Læs mere

Patientinddragelse fra flere perspektiver
Sygeplejerske Rikke Nors fortæller i et interview, at inddragelse af patienter er en pine-
død nødvendighed. Politikere og personer med relation til sundhedsvæsenet fortæller li-
geledes, hvordan de tænker om patientinddragelse i fem videoklip fra konferencen ’Mere 
Menneske – Mindre System’. Læs interview og se videoer

NYE PROJEKTER

Sundhedscaféer i udsatte boligområder
Hvordan kan en boligsocial forening og en kommune arbejde sammen om at skabe et 
lokalt sundhedstilbud til borgere i udsatte boligområder? Det er et af de spørgsmål, som 
besvares i en ny evaluering, der samler erfaringerne med at drive sundhedscaféer i ud-
satte boligområder. Læs mere

CFK hjælper døgntilbud for børn og unge med at styrke dokumentationen
Fonden Sparta har ambitioner om at udvikle dokumentationsindsatsen, så den bliver mere 
vidensbaseret og systematisk. Der er derfor indgået aftale med CFK om at rådgive og vejlede 
opholdsstedet i forandringsarbejdet, der skal optimere den pædagogiske indsats. Læs mere

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=140752
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=141340
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=141078
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=140872
http://www.cfk.rm.dk/projekter/udsatte+voksne/evaluering+af+sundhedscafeer?
http://www.cfk.rm.dk/projekter/b%c3%b8rn+og+unge/sparta+%e2%80%93+vidensbaseret+dokumentation?
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Borgere afprøver nu metoderne Social Færdighedstræning og Åben Dialog 
En række kommuner er netop gået i gang med at afprøve metoderne Åben Dialog og Social 
Færdighedstræning i Socialstyrelsens projekt ’Kvalitet i den kommunale indsats over for 
borgere med svære psykiske lidelser’. CFK evaluerer afprøvningen af metoderne. Læs mere

Ph.d.-studie: Rehabilitering i eget hjem 
Studiet forventes at kunne bidrage til at planlægge fremtidige, effektive og attraktive hjem-
merehabiliteringsindsatser, som i høj grad baserer sig på borgernes egne valg. Læs mere

ARRANGEMENTER

Spredningskonference: Sundere liv i socialpsykiatrien
Torsdag 29. januar 2015 afholder projekt ’Sundere liv i socialpsykiatrien’ en spredningskonfe-
rence i Aarhus. Formålet er at formidle den viden, som er opbygget gennem projektet. Læs mere

Konference: Lighed i behandling
Sundhedsstyrelsen inviterer mandag 24. november til konference i Odense. Blandt arran-
gørerne er CFK’s projekt ’Multisygdom og ulighed i det behandlende sundhedsvæsen’. Fo-
kus er på ulighed i sundhed, og hvordan det kan imødegås i sundhedsvæsenet. Læs mere

NYE UDGIVELSER

Mennesker med kroniske sygdomme ønsker samvær, sundhedscentre og oplyste læger
En ny rapport fra CFK indeholder en række anbefalinger til, hvordan man kan forbedre 
patientforløbet for kronisk syge mennesker. Som noget nyt kommer anbefalingerne ikke 
kun fra eksperter og fagfolk men også fra patienterne selv. Læs mere

CFK har evalueret implementering af det kognitive behandlingsprogram ART
I evalueringen fremhæves udviklingspotentiale i forbindelse med fremtidig implementering 
af ART. Der peges på en række organisatoriske forhold, man skal tage højde for inden op-
start af programmet samt på udfordringer, der kan opstå undervejs i forløbet. Læs mere

Nyt litteraturstudie om screening for Downs syndrom 
Ny videnskabelig artikel fra CFK konkluderer, at screening for Downs syndrom ikke skaber 
unødig frygt. For kvinder med positivt resultat stiger ængstelsen, men den falder igen, 
hvis efterfølgende undersøgelser viser, at kvinden alligevel venter et barn med normale 
kromosomer. Læs artiklen på Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Hæmatologisk kræftsygdom svækker tilknytningen til arbejdsmarkedet 
Ny ph.d. viser, at en væsentlig del af patienter med hæmatologisk kræft får tilkendt førtidspen-
sion, og at en betydelig del ikke kommer tilbage til arbejdet efter langtidssygemelding. Læs mere
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http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=141459
http://www.cfk.rm.dk/projekter/rehabilitering/rehabilitering+af+%c3%a6ldre+i+eget+hjem+%e2%80%93+et+mixed+methods+studie+af+effekt+og+af+borgernes+perspektiv
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